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Ändring av detaljplan för 
 

Fastigheterna Bisittaren 20 och 21 - Sala tätort 
Sala kommun, Västmanlands län 
- enkelt planförfarande 
 
 

T I L L Ä G G  T I L L 
P L A N B E S T Ä M M E L S E R 

 
 

HANDLINGAR 
Denna ändring av detaljplan benämns 3289A och påföres planhandlingarna med arkivnummer 3289. 
Ändringsdatum anges på originalhandlingarna med påteckning. 

Till denna ändring av detaljplan hör följande handlingar: 

 Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, 2010-10-28 

 Tillägg till planbestämmelser, 2010-10-28 

 Motiverat ställningstagande för behovet av miljöbedömning, 2010-08-24 

GÄLLANDE DETALJPLAN 
  I gällande detaljplan, antagen 1974, anges i planbestämmelserna att ”Be-

byggelse på tomt som omfattas med F betecknat område får icke uppta 
större areal än 200 kvm.”  

Detaljplanens antagna bestämmelser gäller jämsides med denna ändring av 
detaljplan med undantag för nedan ändrade och tillagda bestämmelser. 

ÄNDRING AV BESTÄMMELSE 
  
 

Planändringen innebär att byggrätten ökas och att en varsamhetsbestäm-
melse (q) och avstyckningsförbud införs. Beteckningen ”F” från 1974 års 
plan ersätts med e1 som enligt dagens Plan- och bygglag står för utnytt-
jandegrad. Planbestämmelse om förbud mot avstyckning anges med plan-
bestämmelsen e2. Anledningen till varsamhetsbestämmelsen och avstyck-
ningsförbudet är att bevara tomtstorlek och byggnadsplacering som bidrar 
till områdets helhetskaraktär.  
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Bestämmelsen BFII gäller oförändrat för övriga fastigheter inom detalj-
planens avgränsning. Den gällande fastighetsplanen från 1974 upphör att 
gälla inom planområdet.  

 

 

Gällande stadsplan från 1974 med ändringar införda. 

B: Bostäder 

II: Högst antal våningar 

q: Område som omfattas av 3 kap. 12§ PBL. Värdefull bebyggelse. Bygg-
nader får inte rivas. Ändringar och underhåll ska utföras med material och 
metoder som är anpassade efter byggnadernas ursprungliga utformning. 
Tillbyggnader och komplementbyggnader ska harmonisera med de ur-
sprungliga byggnaderna och utformas så att de i volym och gestaltning 
underordnar sig de ursprungliga byggnaderna.  

 
e1: Maximal byggnadsarea för byggnader och komplementbyggnader, 250 
kvm/fastighet.  

e2: Fastighet tillåts ej avstyckas. 

Fastighetsplan fastställd 1974-07-31 upphör i och med antagandet av 
denna plan att gälla. Jämlikt 6 kap. 11§ PBL. 

 

 

 
 

BIIq 
 e1, e2
 

𝒆𝟐 BFII 
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ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE 

 Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft. 

 

  

 
Isabell Lundqvist 
Planarkitekt 

  

 


